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Brugse attracties programmeren romantiek. 

Dertien musea en attracties zetten in de Valentijnsmaand van 2017 het 
romantische karakter van Brugge meer dan ooit in de kijker. Ze doen dat 
met tal van romantische activiteiten, met een website én met een 
campagne #shareyourkiss op de sociale media. ‘Romance in Bruges’ is 
de naam van het nieuwe initiatief. 

Dat Brugge de stad van romantiek is, is algemeen bekend: de reitjes, de 
bruggen, de zwanen, de steegjes, pleinen en gebouwen doen koppels 
wegdromen.  

Eenmaal de gezellige eindejaarsdrukte achter de rug, kunnen paartjes op 
tal van mooie locaties het intieme karakter van het historische Brugge 
koesteren. De vzw Brugse Bezienswaardigheden, het 
samenwerkingsverband van 13 Brugse musea en attracties, heet hen 
van harte welkom. Inspelend op het poëtische imago van de stad, 
trekken alle leden voor het eerst samen volop de kaart van de 
romantiek. Ze doen dat onder de noemer ‘Romance in Bruges’.  

Extra’s bij de attracties 

Van 3 tot en met 19 februari zal elke deelnemer iets extra’s brengen 
rond het thema ‘Romance in Bruges’. Passie en romantiek zullen de 
leidraad zijn voor initiatieven die aansuiten bij het oorspronkelijke 
aanbod van het museum of de attractie.  

Speciale tentoonstellingen die verband houden met het liefdesthema, 
kaarslicht en geuren die de zintuigen beroeren, een speciaal voor de 
gelegenheid gebrouwen Valentijnsbier, sensuele proeverijen…  
het wordt een programma waar elke bezoeker zijn hart aan ophaalt. 

Een hashtag om te zoenen 

Wie op sociale media onder de hashtag #shareyourkiss een foto deelt 
van een kus, maakt kans op een romantisch verrassingspakket vol 
verwennerijen. Voorwaarde: de foto moet in Brugge in één van de 
deelnemende musea of attracties genomen zijn. De wedstrijd loopt vanaf 
3 februari en duurt tot en met 19 februari. De winnaars worden eind 
februari bekendgemaakt. 



Cupido goes online  

De dertien initiatiefnemers van ‘Romance in Bruges’ stellen zichzelf en 
hun romantische acties voor op de website www.romanceinbruges.com 

Naarmate de februarimaand nadert, zal deze nieuwe website meer en 
meer vorm krijgen.  

Romance in Bruges is een initiatief van de vzw Brugse 
Bezienswaardigheden in samenwerking met de Brugse Chocoladegilde. 

Info: www.treasuresofbruges.com, www.romanceinbruges.com en via 
info@treasuresofbruges.com  
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